Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 13 september 2016
Aanwezig:
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
P. van Zwanenburg
drs. W.J.H. Meulenkamp
H.J. Scholten
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

Agenda- Zaak
nummer

Aanvrager

Advies:

A.1.

0607255 De besluitenlijst
Meengs,
van de vergadering van B&W Jacqueline
d.d. 6 september 2016

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen.

B.1.

0606655 - Schriftelijke
vragen aan het college van
dhr. J. ter Avest

Mark, van
der, Harry

Besloten is de vragen van de heer ter Avest te
beantwoorden conform bijgaand voorstel.

B.2.

0605735 - Stand van zaken
uitwerking regionale/lokale
vervoersvisie

Braat,
Prisca

Besloten is:
Op 6 september 2016:
1. in te stemmen met uitwerking voorkeursscenario
lokaal vervoer; dat wil zeggen vooralsnog
leerlingenvervoer en vervoer dagbesteding niet in de
aanbesteding van Samen 14 onder te brengen;
2. de raad over dit voorkeursscenario te informeren
tijdens de informerende bijeenkomst op 7 september.
Op 13 september 2016:
Besloten is het raadsvoorstel vast te stellen en aan
de raad voor te leggen.

C.2.

0605272 - Agenda agrarische Nije Bijvank, Besloten is:
sector
Frans
1. in te stemmen met het eerste ontwerp Agenda
Agrarische Sector;
2. het raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad;
3. tegelijk verder te gaan met hieruit voortkomende
projecten;
4. de kosten te dekken uit het budget plattelandsontwikkeling.

C.3.

0606706 - Vaststellen
Roebert –
bestemmingsplan
Ter Horst,
Buitengebied Hof vanTwente, Alie
herziening Holtkampsweg 6
te Ambt Delden

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

D.1.

0605834 - Vaststellen
Definitief Ontwerp Inrichten
30 km-zone Hengevelderstraat in Goor

Staman,
Arjan

Besloten is:
1. de reactienotitie vast te stellen;
2. het definitieve ontwerp vast te stellen;
3. de werkzaamheden integraal in uitvoering te
brengen samen met de reeds aanbestede
werkzaamheden vanuit Groot Onderhoud Wegen
en Rehabilitatie 2016.

D.2.

0605664 - Vaststellen
definitief ontwerp
Stationsweg en van
Nispenweg te Delden

Langedijk,
Wouter

Besloten is:
1. de reactienotitie vast te stellen;
2. het definitieve ontwerp vast te stellen;
3. het werk, in overeenstemming met de “gewijzigde
aanbestedingswet 2012”, 1-op-1 in opdracht te
geven.

Vastgesteld d.d. 20 september 2016
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i.,
de burgemeester,

drs. B. Marinussen

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

